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บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงานใหญ่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการจ านวน 265 คน โดยใชสู้ตรค านวณของ Taro 
Yamane ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                             
ค่าสถิติ Independent sample t-test ค่าสถิติ F-test (ANOVA) และค่าประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
Pearson Correlation Coefficient 

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน (อายุงาน) และ
อตัราเงินเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  และ
ปัจจยัดา้นการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ มีความสัมพนัธ์กนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01  
 
ค าส าคัญ:  คุณภาพชีวติการท างาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 



1.  บทน า 
การท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งยิ่ง อาจกล่าวไดว้า่การท างานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต

ท่ีปฏิบติัมากกวา่กิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสังคมอุตสาหกรรม คาดกนัวา่มนุษยไ์ดใ้ช้เวลาถึงหน่ึง
ในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือส านักงาน และย ัง เ ช่ือว่าในอนาคตอันใกล้น้ี                                  
มนุษยจ์  าเป็นตอ้งใช้เวลาของชีวิตเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพิ่มข้ึนไปอีก ซ่ึงคนวยัแรงงานเป็นกลุ่มคนกลุ่ม
ใหญ่ท่ีสุดของโครงสร้างประชากรไทย เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นก าลังส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีภาครัฐและเอกชนให้ความส าคญัไม่เพียงในการพฒันาศกัยภาพแต่รวมถึง
คุณภาพชีวติท่ีดีดว้ย 

เม่ือพิจารณาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีมุ่งเนน้ผลลพัธ์
ให้คนท างานในประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(Quality of work life) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานปัจจุบัน เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ             
เป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมีคุณค่า ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ตอ้งเขา้สู่ระบบการท างาน ตอ้งท างานเพื่อให้ชีวิต
ด ารงอยูไ่ดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน เม่ือคนตอ้งท างานในท่ีท างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะ
ท่ีเหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมัน่คงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
อารมณ์ สุขภาวะทางจิตวญิญาณ และสุขภาวะทางสังคม (กองสวสัดิการแรงงาน.2547 : 18) คุณภาพชีวติการ
ท างานมีผลต่อการท างานมาก กล่าวคือ ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีต่องาน และ
ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กรนอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมในเร่ืองสุขภาพจิตช่วยให้เจริญกา้วหน้า มีการ
พฒันาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพขององคก์ร และยงัช่วยลดปัญหาการขาด งาน การลาออก ลดอุบติัเหตุ 
และส่งเสริมใหไ้ดผ้ลผลิตและการบริการท่ีดี ทั้งคุณภาพและปริมาณ (ทิพวรรณ ศิริคูณ.2542 : 18) 

คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งเพราะคนเป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่าและมีความส าคญัต่อองคก์ร ดงันั้น สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในสถานท่ีท างานตอ้งมี
ความเหมาะสมและเอ้ือต่อการท างาน คือ ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีรู้สึกท่ีดีต่องาน มีความมัง่คง ท าใหเ้กิดความสุข 
โดยจะส่งผลดีทั้งตวับุคคลและองคก์าร เช่น การเพิ่มผลผลิตขององคก์าร เน่ืองจากการจดัการคุณภาพชีวิตใน
องคก์ารท าให้องคก์ารมีนโยบายและการวางแผนดา้นคุณภาพชีวิต มีการจดักลยุทธ์การพฒันาคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นต่าง ๆ ทั้งในดา้นลกัษณะงาน บุคลากร และสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงส่งผลโดยตรงและออ้มต่อ
การด าเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภาพขององค์การเพิ่มข้ึน การเพิ่มขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจาก
การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานทั้งยงัส่งผลต่อความผูกพนัและจงรักภกัดีต่อองคก์าร และการปรับปรุงศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 
การพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานดว้ยการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานเพิ่มพูนทกัษะความสามารถของตนเอง 
ไม่วา่จะโดยการศึกษา ฝึกอบรมหรือการพฒันาต่างเป็นการเพิ่มศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานใหสู้งข้ึน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในปีพ.ศ. 2509 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จดัตั้ งข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ



การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีนโยบายหลักภารกิจและการบริหารงานท่ีเหมือนกันภายใต้
จรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเป็นสากล มีการจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหแ้ก่พนกังาน วตัถุประสงคข์องธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คือ “ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
เกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายไดห้รือพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร” ดงันั้นการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างความมัน่คง และสร้างความผูกพนัให้เกิดข้ึนแก่
องค์การของพนักงาน อีกทั้งเพื่อลดปัญหาต่างๆ ในการปฏิบติังานของพนักงาน จึงจ าเป็นต้องทราบถึง
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร เพื่อสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางใน
อนัท่ีจะสร้างหรือพฒันาองค์ความรู้ต่อหน่วยงานให้เกิดแก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได ้
 
2.  วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ 
 
3.  สมมติฐานของการวจัิย 
 1. อิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นการท างานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ 
 
4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ในการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 

1.  ท าให้ทราบถึงอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ 

2.  ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ เพื่อให้องคก์ารสามารถวางแผนการ
พฒันาคุณภาพชีวติของบุคลากรไดอ้ยา่งตรงจุด 



3.  ส าหรับนกัวจิยั นกัศึกษา หรือผูส้นใจทัว่ไป สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไป 
 
5. ขอบเขตการวจัิย 

5.1 ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่  
5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
5.2.1 ตวัแปรอิสระ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน(อายงุาน) อตัราเงินเดือน 

2. ปัจจยัด้านการท างาน ได้แก่ ลกัษณะงาน การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
5.2.2 ตวัแปรตาม 

คุณภาพชีวิตการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและการพฒันาความสามารถ ดา้น
ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นการบูรณาการทางสังคม ดา้นประชาธิปไตยใน
องคก์าร ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั และดา้นการค านึงถึงประโยชน์และ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
ส าหรับระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน 

2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  ระเบียบวธีิวจัิย 
6.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
(Finite Population) ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane 
(Yamane. 1967: 886-887) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัใน
คร้ังน้ีจ  านวน 265 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามล าดบั 
6.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยพฒันาแบบสอบถามจากการทบกวนวรรณกรรม ศึกษาคน้ควา้ จากเอกสาร 
ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการท างานโดยมีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. ต าแหน่ง 
6. ประสบการณ์ในการ
ท างาน (อายงุาน) 
7. อตัราเงินเดือน 

ปัจจัยด้านการท างาน 
1. ลกัษณะงาน 
2. การบงัคบับญัชา 
3. ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน 
4. สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

คุณภาพชีวติการท างาน 
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และเพียงพอ 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก
สุขลกัษณะและปลอดภยั  
3. ดา้นโอกาสและการพฒันา
ความสามารถ 
4. ดา้นความมัน่คงและ
ความกา้วหนา้ในงาน 
5. ดา้นการบูรณาการทางสังคม 
6. ดา้นประชาธิปไตยใน
องคก์าร 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งงาน
กบัชีวติส่วนตวั 
8. ดา้นการค านึงถึงประโยชน์
และความรับผดิชอบต่อสังคม 



ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน (อายุงาน) อตัรา
เงินเดือน จ านวน 7 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-end response questions)  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการท างาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน การบงัคบั
บญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน จ านวน 16 ขอ้ 

มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยใชม้าตราส่วนวดัระดบัความคิดเห็น โดยใชม้าตราส่วนประเมิน
ค่า ก าหนดระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั โดยใชค้  าถามเชิงบวก แบ่งคะแนนไว ้ดงัน้ี 

5 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
3 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  
2 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  
1 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานในปัจจุบนัมี 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาสและ
การพฒันาความสามารถ ด้านความมัน่คงและก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมใน
องค์การ ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั ด้านการ
ค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม จ านวน 32 ขอ้ 

มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยใชม้าตราส่วนวดัระดบัความคิดเห็น โดยใชม้าตราส่วนประเมิน
ค่า ก าหนดระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั โดยใชค้  าถามเชิงบวก แบ่งคะแนนไว ้ดงัน้ี 

5 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
3 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง  
2 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  
1 คะแนน  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ เป็นค าถามปลายเปิด (Open 
Ended Question)  

 
7.  ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

 



7.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
167 คน คิดเป็นร้อยละ 63 มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 สถานภาพ
โสด จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 ส่วนใหญ่ประจ าต าแหน่งฝ่ายงานดา้นกลยทุธ์องคก์ร และ
ทรัพยากรมนุษย ์จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 5 ปีจ านวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 และอตัราเงินเดือน 15,000 – 20,000 บาทจ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.3 
7.2 ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ในภาพรวม ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้มการท างาน อยูใ่น
ระดบัมาก 
7.3 ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่  

ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพชีวติในการท างานของของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ในภาพรวม ประกอบดว้ย 8 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั ดา้นโอกาส
และการพฒันาความสามารถ ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบูรณาการทาง
สังคมด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั และด้านการ
ค านึงถึงประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม อยูใ่นระดบัมาก 
7.4 ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกันของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนอายุ ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน (อายุงาน) และอัตราเงินเดือน  ท่ีแตกต่างกันของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวติการท างานแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

 



ปัจจยัดา้นการท างานกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ มีความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัมาก  

 
8.  อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ ผูว้จิยัสามารถสรุปประเด็นส าคญัมาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

8.1 จากการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัคุณภาพการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่าง
กนัของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน (อายุงาน) 
และอตัราเงินเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
ตามล าดบั แสดงให้เห็นถึง พนักงานระดบัปฏิบติัการ คือ มนุษยท่ี์ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ความรู้สึก และในขณะเดียวกนัมีความสัมพนัธ์กบัสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ดงันั้นจึงไม่สามารถ
กล่าวถึงในแง่ใดแง่หน่ึงเท่านั้น แต่ตอ้งมองในทุกแง่ทุกมุมหรือทุกดา้น เพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตท่ีมีสภาพ
ความเป็นอยู่ดี (well–being) จะอยู่ในระดบัมากน้อยเพียงใด จึงควรพิจารณาชีวิตความเป็นอยู่ในเวลานั้นๆ 
คุณภาพชีวติมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัไปตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล เช่น อาย ุ ต าแหน่ง อตัรา
เงินเดือน การศึกษาในวิชาสาขาต่างๆ และภูมิหลงัของบุคคล ทั้งน้ีองคก์ารควรให้ความส าคญักบัสภาพการ
ท างานท่ีมีความสุขทั้งทางร่างกาย และจิตใจ อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในด้าน
ต่าง ๆ อยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเกิดความสุขในการท างานอยา่งต่อเน่ือง ไดรั้บการยอมรับจากสังคม 
และเกิดความมัน่คงทางจิตใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระพงษ ์สมประเสริฐ (2550) ศึกษาเร่ือง คุณภาพ
ชีวติการท างานของช่างโทรศพัท ์ดา้นสายตอนนอก บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลกบัคุณภาพ
ชีวติในการท างาน พบวา่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน และระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อคุณภาพชีวติในการท างานแตกต่างกนั 

8.2 จากการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงา นใหญ่ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน  

ผลการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.12 เม่ือพิจารณาทั้ ง 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ                     



อยูใ่นระดบัสูง 2 ดา้น คือ การบงัคบับญัชา แสดงให้เห็นถึง ผูบ้งัคบับญัชามีทกัษะความรู้ มีความรับผิดชอบ 
เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็น และใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเท่าเทียม
กัน และสภาพแวดล้อมในการท างาน แสดงให้เห็นถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                     
(ธ.ก.ส.) ส านักงานใหญ่ มีการสร้างบรรยากาศและการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัการท างาน และจ านวน
พนกังาน อีกทั้งมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส านกังาน ส่ิงอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ และปลอดภยั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของรณัชฤดี ป้องกนัภยั (2557) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการเคหะ
แห่งชาติ กรณีศึกษาพนักงานผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในส านักงานใหญ่  ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบั
คุณภาพชีวิตการท างาน ไดแ้ก่ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ
สภาพแวดลอ้มการท างาน  

การพิจารณาคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ จากผลการวจิยัพบวา่ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 เม่ือพิจารณาทั้ง 8 ดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นการค านึงถึงประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงให้เห็นถึง ภาพลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ ในความคิดเห็นของพนกังานระดบัปฏิบติัการมีโอกาสช่วยเหลือ และ
รับผดิชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์เสมอ 

ผลการวิจยัพิจารณาดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการท างานกบัคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ พบวา่มี
ความสัมพนัธ์กนัในทุกดา้น ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นไดว้่า หากพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ มีความคิดเห็นของปัจจยัดา้นการท างานท่ีสูงข้ึนมีคุณภาพชีวิตในการท างานจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีสูงข้ึนได้อีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของจิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล 
(2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยักระบวนทศัน์ทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน
ระดับ 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส านักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานโครงสร้างองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน กับประสิทธิภาพการท างาน พบว่ามี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานระดบั 2-7 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส านกังานใหญ่
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
9.  ข้อเสนอแนะ 

9.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านการท างานและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

ระดับปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงานใหญ่ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ในการพิจารณาต าแหน่งควรใช้ความสามารถและผลงานของพนกังานเป็นเกณฑ์หลกั
ส าหรับการตดัสินใจ 



2. องค์การควรมีการก าหนดนโยบายด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนให้มีความ
สอดคลอ้งกบัต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 

3. องค์การควรมีการจัดหาระบบปฏิบัติการท่ีสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และ
ทนัสมยักวา่น้ี เช่น ระบบจดัเก็บคลงัขอ้มูลลูกคา้ ระบบตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ เป็นตน้  
9.2 ขอ้เสนอแนะการศึกษา 

ส าหรับผูท่ี้สนใจตอ้งการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติในการท างานขององคก์ารควรท าการศึกษา 
เพิ่มเตม็เพื่อใหค้รอบคลุมมากข้ึน ในประเด็นต่อไปน้ี 

1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรเป็นการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวา่งองคก์าร เพื่อใหอ้งคก์าร
ท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีกว่าหรือดีท่ีสุด เป็นองค์การต้นแบบให้องค์การท่ีมีระดับ
คุณภาพชีวติการท างานนอ้ยไดศึ้กษา เพื่อน าไปปรับปรุงใหพ้นกังานมีระดบัคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

2. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรให้องค์การท่ีเขา้ไปศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษาด้วย เพื่อ
ตระหนกัและเห็นถึงความส าคญัของคุณภาพชีวติการท างาน อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงขององคก์าร
โดยแทจ้ริง  

3. การศึกษาคร้ังต่อไปควรใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณควบคู่กบัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ในเชิงลึกท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 

 
10.  กติติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์เร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ ฉบบัน้ี ประสบความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความเมตตา
จากบุคคลหลายๆท่าน โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวะนนัท ์ศิวพิทกัษ ์  
ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ซ่ึงไดใ้ห้ความกรุณาให้ค  าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง และคณาจารย ์
หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต ท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ แนวคิด ทฤษฎี จนท าให้สารนิพนธ์
ฉบบัน้ีเรียบร้อยและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

ขอขอบพระคุณเจา้ของเอกสาร บทความ ต ารา หนังสือทุกท่านท่ีผูว้ิจยัใช้ในการสืบคน้ขอ้มูลท่ี
ไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ทีน้ี 
 ขอขอบพระคุณขอขอบคุณคณะผู ้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านกังานใหญ่ ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี ใหข้อ้มูล 
ขอ้เสนอแนะ ในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเต็มใจ และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ท่านท่ีท าใหส้ารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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